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Diumenge, dia 29 de gener de 2023

PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
I PARRÒQUIES DE: SANTA AGNÈS DE MALANYANES I

SANT JULIÀ DE PALOU - ESGLÉSIA SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA

@santestevegr #eltuitdestesteve

“Quin és el camí més curt per trobar Jesús? Fes-te necessitat. Fes-te necessitat de 
gràcia, necessitat de perdó, necessitat d'alegria. I Ell s'acostarà a tu.”

(Papa Francesc)

“¿Cuál es el camino más corto para encontrar a Jesús? Hazte necesitado. Hazte 
necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría. Y Él se acercará 

a ti.” (Papa Francisco)

SOL IXENT I ALBADA A LA MISSA DE TV2
Aquest diumenge 29 de gener a les 10.30h cantaran 22 infants i joves de les corals de Pueri 
Cantores de Sant Esteve . Seguim-los mirant la Missa a les 10.30h o en un altre moment a la web 
de RTVE.

FESTA DE LA CANDELERA, dijous 2 de febrer
8.45h Laudes.
9.00h Benedicció de candeles i Missa.
19.45h Vespres.
20.00h Benedicció de candeles i Missa.

REUNIONS DE FAMÍLIES D’ÀMBIT INFANTIL
Ÿ Reunió famílies 1r any de catequesi infantil: Dijous 2 i divendres 3 de febrer de 18.45 a 19h a la 

sala Pax.
Ÿ Reunió famílies 2n any de catequesi infantil (4rt. primària) i Proposta Estev@ (5è a 2n ESO): 

Diumenge 5 de febrer, 18h a la sala Sant Esteve.  A les 18.45h, concert-demostració orgue per 
les famílies (els infants pujaran al cor). A les 19.15h. Missa.

CONSELL PASTORAL Sant Esteve: dimarts 31 de gener de 21 a 22.30h



MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 28: 20h: Mariano MOREIRA. Diumenge 29: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, José Ignacio VALENCIA QUIJIJE - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 30: 20h: Quimeta CANAL 
FONTANALS, Presentación GONZÁLEZ SÁNCHEZ Difunts: Antonio JURADO GONZÁLEZ (82a), Ramón ORTIGOSA YÉLAMOS (88a), José PLANAS GALLEGO (60a). Dimarts 31: 9h: 
Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 1: 9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA, 8è.Aniv.Francesc d'Assís GRAU GASCH. Dijous 2: 20h: Difunts Família VENEGAS-
FERNÁNDEZ, Pilar CENTOL SOLER. Divendres 3: 9h: Manel PLANA. Dissabte 4: 9h: Difunts Família TORRETS-ARNALDICH.

***********

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):
Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter (@santestevegr)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h (dimarts 20h en castellà)
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Ÿ Sant Julià de Palou 
       Temple parroquial: Dissabtes 18h (català) /  Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)
.

Ÿ Santa Agnès de Malanyanes: Diumenges i festius a les 12.15h (català)

CONEGUEM ALS NOSTRES CONFIRMANDS
Cada setmana donem a conèixer alguns dels confirmands  de Sant Esteve del proper diumenge 12 de febrer.

UNA FESTA DE SANTA AGNÈS PLENA D'ALEGRIA
El passat 22 de gener a Santa Agnès es respirava festa. La Missa, els cants, la benedicció d'animals, els pans de Sant 
Antoni i el pa dels pobres, l'aperitiu... Un gran dia!

Daniel
“Tengo dos hijos. Me dedico a la mecánica.
Mis aficiones on jugar a fútbol y compartir con la 
familia.
Quiero confirmarme para encaminar mi vida en la 
fe de Jesús y que me guíe junto a mi familia para 
ser mejor en todos mis actos así como ayudar a mi 
parroquia y gente mayor en lo que me sea posible.“

Carles
“Sóc de Granollers. Sóc comercial d'exportació.
La meva feina em porta a països de cultures i 
religions molt diferents i per això em vull confirmar.
A través de la Confirmació busco els fruits de la 
Paciència, la Longanimitat i la Benignitat.
Penso que és important que la parròquia sigui 
dinàmica i m'atreuria participar en activitats de 
lleure.”

Silvia
“Sóc veïna d'aquí Granollers.
Treballo d'administrativa de logística i m'agrada 
molt pintar i passejar per la muntanya. 
Em vull confirmar perquè vull que Déu formi part i 
ompli d'amor la família que estem construint amb 
la meva parella i amb qui ens casarem ben aviat.
Com a fruits de la confirmació espero rebre amor, 
fidelitat i mansuetud per a poder ser una bona 
deixeble i complir els seus propòsits.“

Mariela
“Tengo 2 hijos y me dedico a la limpieza.
Me confirmo para renovar mi fe en el catolicismo  
ser más correcta en mis actos, intentar ayudar a 
los demás sin esperar a cambio nada y enseñar a 
mis hijos el camino de Dios y si tuviera algo de 
tiempo libre ayudar a la gente mayor.“

Rigo Daniel
“Me confirmo para cumplir conmigo y con Dios uno más de los sacramentos.
Yo espero como cambio personal y espiritual un encuentro más cercano con el señor abriendo  mucho más mi mente y corazón. 
Creo en su palabra y en como tiene trazado mi camino, agradeciéndole siempre cada tropiezo, cada alegría, cada tristeza, 
cada momento de superación, ya que sé que está en cada uno de nosotros.“
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